
 

 

 

 

 

 

 

• Voor 30 euro kan Amref 2 personen toegang tot schoon water geven.

• Voor 60 euro kan Amref een fiets kopen voor een gezondheidswerker zodat hij van dorp naar dorp kan fietsen 
 om patiënten te bezoeken en medische zorg te geven.

• Voor 140 euro kan Amref  20 kinderen beschermen tegen malaria door het kopen van malarianetten. Malaria is  
 een van de belangrijkste doodsoorzaken in Afrika.

• Voor 300 euro kan Amref  een kind opereren met een hazenlip. 

• Voor 1.150 euro kan Amref  een vlucht betalen naar een afgelegen gebied. Een vlucht betekent: 150 consulten,
 40 patiënten behandelen, minstens 10 mensen opereren en 8 artsen plus 40 verpleegkundigen en 
 verloskundigen opleiden. 

• Voor 1.500 euro kan Amref  een motor kopen voor een lokale zorgverlener die in een uitgestrekt gebied werkt.
 Dat betekent dat hij minder tijd kwijt is om afgelegen huizen in een moeilijk begaanbaar terrein te bereiken. 

• Voor 2.000 euro kan Amref  een volledige opleiding bekostigen voor een professionele verpleegkundige.

• Voor 5.600 euro kan Amref  800 kinderen beschermen tegen malaria. Malaria is een van de belangrijkste 
 doodsoorzaken in Afrika.

• Voor 10.000 euro kan Amref  1.500 personen toegang geven tot schoon water en sanitaire voorzieningen, 
 inclusief toilet en wasgelegenheid.

Africa Classic in het kort
Zesdaagse fietstocht in Afrika            Hard klimaat, primitieve omstandigheden            Bezoek aan Amref-projecten

Africa Classic vereist ervaring en lef
De deelnemers aan Africa Classic hebben een pittige uitdaging voor de boeg. De fietsers 
moeten beschikken over heel veel lef en doorzettingsvermogen. Het klimaat in Afrika is zwaar 
en de fietsroutes zijn primitief. De fietsers moeten hard werken, maar krijgen er heel veel voor 
terug. Ze ervaren van heel dichtbij de unieke sfeer van het Afrikaanse platteland. Magische 
momenten gegarandeerd!

Africa Classic helpt Amref Flying Doctors
Wat drijft de deelnemers aan deze moeilijke fietszesdaagse? Natuurlijk doen ze het voor 
zichzelf, maar dat is niet het enige. Elke deelnemer brengt een flink bedrag aan sponsorgeld 
bij elkaar voor het werk van Amref Flying Doctors. De tocht komt langs projecten van Amref in 
Afrika: de deelnemers kunnen zélf zien waar het sponsorgeld terecht komt!

Sponsor nú uw favoriete Africa Classic-deelnemer of team!
Vul snel het sponsorformulier in en geef een deelnemer dat onmisbare extra steuntje in de rug. 
U helpt meteen het werk van Amref Flying Doctors in Afrika. Dit is een unieke kans om een 
uitdagende prestatie te steunen én Amref Flying Doctors te helpen!

SPONSOR EEN AFRICA CLASSIC BIKER ÉN STEUN
AMREF FLYING DOCTORS 

Ik geef toestemming om dit bedrag binnen 7 dagen te laten incasseren
We rekenen €0,50 administratiekosten per sponsortransactie.

€30,- €60,- €140,- €300,-

Naam*

IBAN*

Rekeninghouder*

Bank*

*verplicht veld

Ik sponsor (naam deelnemer/team)

Telefoon*

E-mail*

Handtekening* Boodschap

Bedrijfsnaam (optioneel)

Ander bedrag:

Adres bedrijf

Wat doet Amref met úw sponsorbijdrage?

Stuur dit formulier naar Africa Classic, postbus 11220, 1001GE Amsterdam
of sponsor online via www.africaclassic.nl


